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 دانشمند علوم پزشکی:

رهبر انقالب به موقع توطئه های 
واکسن های غربی را مهار کردند

برجــام همچنان واژه ای اســت که نه تنها 
از سوی دولتمردان جمهوری اسالمی ایران 
که از ســوی بســیاری از محافل رسانه ای 
و سیاســی جهــان همچنــان اصلی مهم 
و مطــرح اســت، چنانکــه در جدیدترین 
اقــدام کشــورهای اروپایی با صــدور بیانه 
ای خواستار بازگشــت یک جانبه ایران به 
برجام بدون تعهدپذیری طرف غربی شــده 
انــد. آمریکا نیز در حالی مســاله برجام از 
محورهای ســخنان سخنگوهای کاخ سفید 
و وزارت خارجه و دستگاه های امنیتی اش 
اســت که لزوم بازگشــت یک جانبه ایران 

برجام را مطرح می سازد.
حــال این ســوال مطرح اســت کــه چرا 
طرف های غربی بر ایــن زیاده خواهی ها و 
یک جانبه گرایی ها تاکید و حاضر به پایان 
دادن بــه ایــن رفتارها نیســتند؟ در کنار 
بحران هــای داخلی این کشــورها به ویژه 
رسوایی سه کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه 
و آلمــان در کنار آمریکا مبنی بر ناتوانی در 
مقابلــه با بحران کرونــا و البته ناکارآمدی 
واکســن غربی ضدکرونا، که موجب شــده 
تــا با فرافکنی علیه ایران، روســیه، چین و 
... بــه دنبال انحراف افــکار عمومی از این 
رسوایی ها باشــند، شــاید از دالیل اصرار 
غرب بر زیاده خواهی برجامی را در سخنان 
عراقچی معاون وزیر امور خارجه و از اعضاء 
ارشد تیم هســته ای در مذاکرات برجامی 
مشــاهده کرد. عراقچی طــی مصاحبه ای 
در بــاب برجام می گوید کــه رهبر انقالب 
از ابتــدا بر خوش بین نبــودن بر مذاکرات 
تاکید داشتند و در نهایت نیز همگان دیدیم 
که حق با ایشــان بود و در همه مسائل این 
مســاله روشــن شــد. عراقچی همچنین 
می گوید که رهبری تاکید داشــتند که به 
طرف های مقابــل نباید اعتماد کرد و با بی 

اعتمادی مذاکره را انجام دهید.
عراقچــی تاکیــد می کند رهبــری در باب 
خطــوط قرمز در جریان مذاکرات بودند اما 
در جزئیات ایشــان دخالتی نداشتند. نکته 
قابل توجه در ســخنان عراقچی آن اســت 
کــه رهبر انقالب بر بــی اعتمادی به طرف 
مقابل وخــوش بین نبودن بر مذاکره تاکید 
داشــتند حال آنکه در زمان امضاء برجام، 
وزیر خارجه  کــری  امضاء  امضاءکنندگان، 
آمریــکا را تضمین برجــام عنوان و خوش 
بینانــه به رفع تحریم ها و بر پایبندی طرف 
مقابل و ناتوانی دولت هــای بعدی آمریکا 

برای خروج از برجام تاکید داشتند.
در همین حال زمانی کــه اروپایی ها کانال 
مالی مشــترک ایران و اروپا )اینستکس( را 
راه انــدازی کردند باز هم همان نگاه خوش 
بینانه به غرب تکرار و اینستکس راهگشای 
حــل مشــکالت اقتصــادی عنــوان و از 
تعهدپذیری طرف غربی سخن گفته شد در 
حالــی که در این حوزه نیز در نهایت طرف 
غربی اقدام مثبتی صورت نداده و هرگز این 

کانال مالی راه اندازی نشد.
شــاید بتــوان گفت کــه عــدول مذاکره 
کننــدگان هســته ای از خطــوط قرمز بی 
اعتمادی به طرف مقابل و خوش بین نبودن 
به مذاکره موجب شــد تا از یک ســو غرب 
به تعهدات برجامی عمل نکند و از ســوی 
دیگر خسارت های بسیاری به اقتصاد کشور 
به دلیــل معطل ماندن بــازار برای تعیین 

سرنوشت برجام، وارد شود.
زمانی گفته می شــد که عدم امضاء برجام 
روزانه دههــا میلیون دالر به کشــور ضرر 
می زنــد حال آنکــه در نهایت ثابت شــد 
کــه امضــاء برجام صدهــا میلیــارد دالر 
به کشــور ضرر زده اســت کــه طرف های 
برجامی باید پرداخت آن را متعهد شــوند 
و اعتمادکنندگان بــه مذاکره، حداقل باید 
عذرخواهــی بابت هزینه تراشــی های این 
خوش بینی از ملت داشــته باشــد. خوش 
بینی که شــاید بتــوان آن را زمینه ســاز 
گســتاخی غرب دانســت که امروز با تصور 
نیاز ایران به برجام گســتاخانه خواســتار 
اجرای یک جانبه برجام از سوی ایران شده 
اند. حال این ســوال مطرح است که چگونه 
می توان پاســخ این گستاخی را داد و طرف 
غربی را از توهم ایجاد شده در ذهنش دور 

ساخت؟ 

بدبینی و بی اعتمادی
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سرلشکر سالمی: 
هیچ صحنه ای برای سپاه بن بست ندارد

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه هیچ صحنه ای برای سپاه بن بست ندارد، گفت: هنر سپاه شکستن 
قدرت های استکباری است.

همزمان با ایام سالروز عملیات غرور آفرین والفجر 8 و روز حفاظت اطالعات، سردار سرلشکر پاسدار 
حســین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با فرماندهان 
نیروها، سپاه های اســتانی و سازمان حفاظت اطالعات سپاه رسالت اصلی انقالب اسالمی را وراثت 
مستضعفان، غلبه آنها بر مستکبران و تشکیل حاکمیت الهی روی زمین عنوان و اظهار کرد: به دلیل 
افق بلند وآرمان های انقالب اســالمی که حاکمیت مســتضعفان و محو استکبار  را در خود داشت  
قدرت های عالم تمام جبروت و شــوکت شیطانی خود را به کار گرفتند تا از ظهور این قدرت جدید 

و  الگو و مدل الهام بخش جلوگیری کنند.
فرمانده کل سپاه انقالب اسالمی ایران را تجلی نور الهی بر زمین و طلوع مجددی از خورشید اسالم 
توصیف و تصریح کرد: فرازهای سختی را پشت سر گذاشته ایم؛ از گردنه های سختی عبور کرده ایم 
که تمامی آنها در نابرابر ترین شــکل توازن قدرت اتفاق افتاده و تا این لحظه به اذن خداوند توام با 

پیروزی برای ما بوده است.
سرلشــکر ســالمی عملیات پرافتخار و پیروزمند والفجر 8 را از افتخارات و ابتکارات مهم سپاه  در 
دوران دفاع مقدس دانســت و گفت: در این عملیات پیچیده و راهبردی  حماســه ای بی نظیر در 
تاریخ نبردهای عالم رقم خورد که نمونه و مصداق روشنی از وعده نصرت الهی بر مومنان و مجاهدان 

راه خدا بود.
وی افزود: باوجود آماده ســازی  های زمین و تســلط بصری دشمن بر گستره جبهه ای که قرار بود 
عملیات از آن آغاز شــود، اما به دلیل نقشــی که حفاظت اطالعات در موفقیت آن عملیات داشت 
و  حفاظت اطالعات و  تدابیر و خالقیت فرماندهان و رعایت آن توســط همه رزمندگان توانســتند 

دشمن را کاماًل غافلگیر کنند.
سرلشکر سالمی با تاکید بر اینکه سپاه  در آفرینش پیروزی ها و دستاوردهای بزرگ انقالب و نظام 
مقدس جمهوری اســالمی نقش ممتاز و برجسته ای ایفا کرده است،گفت: آنچه در این گردنه های 
ســخت، یاری گرسپاه بوده تا بتواند بر دشــمنان بزرگ  غلبه کند و نه تنها راه های غلبه آنها را به 
اذن الهی ببندد بلکه راه های غلبه بر آنان را مفتوح  کند، دمیدن روح الهی اســالم و ایمان بر قلب 

پاسداران انقالب اسالمی است.
فرمانده کل ســپاه  با تاکید بر اینکه هیچ صحنه ای برای ســپاه بن بســت ندارد، گفت:  هنر سپاه 
شکســتن قدرت های اســتکباری است. سپاه در دامنه قله ای است که از آن قله ولی فقیه با تدابیر 
نورانی خود چشــمه های حکمت را جاری می کند و فرمولهــای غلبه را می آموزاند، با این منطق 

سپاه  در هیچ صحنه ای شکست نمیخورد.
وی افزود: جنگ های  بزرگ ما باقی است ؛ دشمن همچنان وجود دارد و هرچند پژمرده شده است 
اما هنوز خطرناک بوده و  نمی خواهد شکســت را بپذیرد و سپاه همچنان باید در مرکز این میدان 
بدرخشــد و صیانت از  عناصر اصیل شکل دهنده سپاه رســالت خطیر حفاظت اطالعات به عنوان 

مقوم روح و معنای سپاه است.
سرلشــکر ســالمی با تاکید بر اینکه ســپاه خود را خادم ملت ایران می داند و پیشــگام برای رفع 
مشــکالت مردم است، گفت: مردم عزیز ما نیزدر  تمام صحنه های سخت سپاه را تنها نگذاشتند؛ از 
همدلی و حضور ایثارگرانه در سالهای ایثار و مقاومت در دوران دفاع مقدس تا بدرقه فرمانده دالور 
ســپاه و ســردار دلهای ملت ایران این همدلی و همراهی به وضوح به چشم می خورد و مادامی که 

ارتباط سپاه ، مردم و امام امت برقرار است هیچ قدرتی قادر نیست ما را شکست دهد.
فرمانده کل ســپاه در پایان اطالعات را حیاتی ترین ســرمایه  نهاد قدرتمندی مانند سپاه توصیف 
و با قدردانی از تالش ها و مجاهدت های فرماندهان و کارکنان ســازمان حفاظت اطالعات ســپاه و 
تصریح کرد: دشــمن نباید کرانه های قدرت ما را ببیند ؛ ابهام ســازی برای دشمن بخشی از قدرت 
ما اســت. اگر امروز  قدرت نیروهای هوافضا، دریایی و زمینی ما دست نخورده باقی مانده و دشمن 
نمیتواند اجزا و ارکان و گسترش این قدرت را ببیند ،محصول این است که بین فرماندهی، حفاظت 
و تک تک پاســداران عزم و اراده جدی در صیانت از ســپاه  وجود دارد؛ هر چند گاهی برای ایجاد 
بازدارندگی و دقیق کردن محاسبات دشمن در رزمایش ها یا مصاحبه ها  بخش هایی از قدرت مان 

را نشان می دهیم.| سپاه نیوز
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اعالم خطر 
ورود به موج 
چهارم کرونا

روحانی در ستاد ملی کرونا 
مطرح کرد


